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Verzonden: zaterdag 26 november 2022 19:32
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 51, 2022

 
Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de 
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn een kleine 80 

verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. 
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Verhoging AOW niet zo hoog als gesuggereerd 

Als je de kranten van afgelopen week mag geloven, is het feest voor senioren: niet alleen 
stijgen hun pensioenen fors, maar er is ook nog eens maar liefst tien procent verhoging van 
hun AOW op til. De grootste krant van Nederland noemde gepensioneerden zelfs 
‘spekkoper’. 

Natuurlijk is het fijn nieuws dat nadat indexatie vaak meer dan tien jaar is uitgebleven, de 
aanvullende pensioenen voor de meeste gepensioneerden nu eindelijk weer eens kunnen 
worden verhoogd. Dat werd tijd. De Koepel Gepensioneerden heeft zich daar het 
afgelopen jaar dan ook sterk voor gemaakt. Maar ondanks die stijging verslechtert de 
koopkracht van het zogenaamde ‘aanvullend pensioen’ voor zowat alle gepensioneerden 
gewoon verder. Op die van (gepensioneerde en werkende) bouwvakkers na zijn de 
pensioenverhogingen over zowat de hele linie immers nog steeds een stuk lager dan de 
(torenhoge) inflatie. Net als al die voorgaande jaren het geval was. 

En wat de voorziene stijging van de AOW betreft: ook daar heeft de Koepel 
Gepensioneerden stevig voor gelobbyd. En het is mooi dat mede daardoor de koppeling 
met het wettelijk minimumloon in stand blijft nu dat extra wordt verhoogd. Een extra 
verhoging die overigens zeer welkom is, omdat het aantal ‘werkende armen’ in Nederland 
hand over hand toeneemt. En ja, de AOW stijgt mee. Met ongeveer 10% bruto. Maar daar 
hoort wel een kanttekening bij. 

Ronald Beelaard, voorzitter van de commissie Inkomen en koopkracht van de Koepel 
Gepensioneerden legt uit: 

“In het nu in de Eerste Kamer voorliggende pakket wetgeving vanwege de extra verhoging van 
het minimumloon met 10% zal de bruto AOW-stijging voor gehuwden in de praktijk 6,9% (en 
voor alleenstaanden 7,6%) bedragen. Nog steeds een stevige plus, maar wel een stuk minder dan 
wat gesuggereerd wordt in de media. Dat komt door de voorziene afbouw van de IOAOW 
(Inkomensondersteuning AOW), een bedrag dat iedere pensioengerechtigde krijgt bovenop zijn 
of haar AOW. Normaal gesproken zou de IOAOW in 2023 € 28 zijn, maar met de nieuwe 
maatregelen wordt die afgebouwd naar € 5. Zonder die afbouw zou de bruto AOW voor 
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gehuwden respectievelijk alleenstaanden 9,5% respectievelijk 9,4% hoger uitvallen. En dat 
scheelt toch een slok op een borrel.” 

In de Senaat is bij de behandeling van het wetsvoorstel overigens een motie ingediend om 
deze afbouw (een ‘sigaar uit eigen doos’) te schrappen. Maar daar is bij het schrijven van dit 
artikel nog niet over gestemd. 

  

 

Casino-procedure verloren 

Naar aanleiding van de zoveelste verloren juridische procedure rondom pensioenen 
waarvoor gepensioneerden gevraagd is om een geldelijke bijdrage, schreef Koepel-
voorzitter John Kerstens op persoonlijke titel de volgende column: 

Met de regelmaat van de klok worden senioren opgeroepen om bij te dragen aan weer een 
nieuwe rechtszaak tegen de huidige pensioenwet, of tegen de nieuwe. Met grote woorden 
worden elke keer gouden bergen beloofd en wordt steevast de indruk gewekt dat de Staat 
al bij voorbaat verloren heeft. Maar ja, dat kan alleen als uw nog even uw portemonnee 
trekt. 

Een tijdje geleden maakte een bepaalde club het zelfs zo bont dat zonder medeweten en 
toestemming van de Koepel Gepensioneerden naar al haar lidverenigingen zo’n ‘bedelbrief’ 
werd gestuurd. Onfatsoenlijk natuurlijk. Ook omdat onduidelijk is waar uw geld blijft. Als er 
meer wordt opgehaald dan nodig is bijvoorbeeld. Of als er (zoals in sommige gevallen) 
helemaal geen rechtszaak komt. 

Tot nu toe hebben alle op deze manier gevoerde rechtszaken één ding met elkaar gemeen: 
ze worden allemaal verloren. Glansrijk, dat wel. Met als enige resultaat dat er weer een 
stukje (zoals dat heet) jurisprudentie wordt opgebouwd waardoor een volgende rechtszaak 
nog minder kans van slagen heeft. O ja, en dat een groep senioren weer een deel van z’n 
zuurverdiende centjes kwijt is. 
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Begrijp me niet verkeerd: ik besef de woede en de onmacht die achter veel van deze 
rechtszaken schuilgaan; die voel ik soms ook. Maar je moet je afvragen of daarmee ooit 
rechtszaken zijn gewonnen. Met woede en onmacht. 

Overigens denkt de Koepel Gepensioneerden natuurlijk ook na over het voeren van 
rechtszaken. Zo spraken we pas nog over de mogelijkheid om de Tweede Kamer via een 
kort geding te dwingen pas over de nieuwe wet te stemmen als er meer informatie op tafel 
ligt. Maar we kwamen daarbij zelf al tot de conclusie dat de rechter niet dwars door het 
politieke proces gaat banjeren. Scheiding der machten, weet u wel. Bovendien kregen we 
via de lobby onze zin. Dat laatste was ook het geval rondom het soepeler kunnen 
indexeren. Toen we de boel daarover eenmaal in beweging kregen, hebben we onze 
concept-dagvaarding, die al klaarlag (en zo geholpen had bij de boel in beweging krijgen), 
weer in onze tas gestopt. 

Maar misschien heb ik het mis. En toont de zoveelste verloren rechtszaak in de ogen van 
sommigen alleen maar aan dat er opnieuw ‘een stelletje D’66-rechters’ naar heeft gekeken. 

  

 

Herhaalvaccinatie tegen corona 

De herhaalprik tegen corona is extra belangrijk voor mensen van 60 jaar en ouder en 
mensen met een kwetsbare gezondheid. Hoe ouder je bent, des te sneller neemt je afweer 
tegen het coronavirus af. 

Om 60-plussers hier  nogmaals op te attenderen staan hieronder: 

 de flyer speciaal geschreven voor ouderen  
 de poster waarin ouderen worden opgeroepen de herhaalprik te halen  
 link naar de webpagina met informatie over de herhaalprik Herhaalprik tegen 

corona | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl 
 link naar de website www.mijnvraagovercorona.nl 
 Blog: Weblog: Waarom is het verstandig je afweersysteem op te peppen dit 

najaar? | Publicatie | Rijksoverheid.nl 

 Artikel: 8 argumenten om de herhaalprik niet te nemen (en waarom je het wél 
zou moeten doen) | Publicatie | Rijksoverheid.nl 
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Lidverenigingen kunnen deze mail desgewenst doorsturen aan hun leden. 

  

 

Waar houden wij ons mee bezig? 
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere 

ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij 
de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. 

 

  
  

 

 
Koepel Gepensioneerden 

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht 

T: 030 - 28 46 080 

E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl 

W: www.koepelgepensioneerden.nl 

  

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de Koepel in 

uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere persoon ontvangt. In het 

laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar degene die u de nieuwsbrief heeft 

gestuurd vragen om uw e-mailadres uit de verzendlijst te verwijderen zodat u de nieuwbrief niet 

meer ontvangt. Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief wél blijven ontvangen.  

Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 

Bekijk onze dossiers 


